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Kunnskapsaksen og Bycampus



INNOVASJONS-

DISTRIKT

Ny felles strategi innovasjonsdistrikt  



Les mer her  

 

https://www.ntnu.no/web/campusutvikling/2019/kan-bli-internasjonal-portal-for-innovasjon1


HOVEDMÅL
Innovasjonsdistrikt Elgeseter // Om prosjektet

Skape et innovasjonsdistrikt i 
verdensklasse som fremmer 
kunnskap, investeringer og et 
bærekraftig bymiljø.

Kunnskap
Campusutvikling

Næring
Verdiskaping

By
Bydelsutvikling

▪ Utdanning- og
     Forskningsbygg
▪ Studentvelferd
▪ Studenfrivillghet
▪ FoU-aktører

▪ Kunnskapsintensivt 
næringsliv

▪ Innovasjonsinfrastruktur
▪ Gründere
▪ Kapital
▪ Virkemiddelapparat

▪ Forbindelser/transport
▪ Byrom/møteplasser
▪ Bolig
▪ Kultur
▪ Idrett
▪ Barnehage, skole
▪ Helsetilbud



Brattøra

Midtbyen

Elgeseter

Tempe

Sluppen





NTNU driver fremtidsrettede utdannings-, 
innovasjons- og forskningsaktiviteter med gode 
faglige og sosiale kvaliteter 

NTNU fremmer tverrfaglig samarbeid og 
synergier

NTNU har en effektiv og bærekraftig campus
 
NTNU er åpen og inviterende mot omgivelsene, 
og tilbyr formidling av høy klasse 

Hva skal campussamling gi mer av?



ntnuS campussamling
● 92 000 m2 nybygg
● 45 000 m2 ombygg

● helhetlig utbygging
● innen 10 år
● Statsbygg byggherre

● 10 mrd kroner

● 10 000 nye studenter 
og ansatte til området



Kunnskap for en bedre verden 15



Kunnskap for en bedre verden

→

Overordnet tidsplan



Kunnskap for en bedre verden

Klarsignal til byggestart for NTNUs helse- og sosialfag 
og Sit idrett i Elgeseter gate 10
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Elgeseterområdet i dag
Innenfor nærområdet Elgeseter - 
Gløshaugen bor det ca 3600 
mennesker. 
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Levende campus gir økt 
studentvelferd

AKTIV – URBAN – 
INKLUDERENDE 

• Utredninger om studentvelferd og 
frivillighet i ny campus

• Studentsenter
• Bolig
• Frivillighet
• Idrett og trening
• Servering
• Barnehage 

• Elgesetergate 10
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Fordeler «overskuddet» i kommunen:

15 millioner til Samfundet
Politikerne flytter på 20 millioner fra fond og gir Studentersamfundet i 
alt 15 millioner til nybygg.
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https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/bycampus/byrom-og-forbindelser/tiltak/tiltakskart?authuser=0
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Penger til Campussamling og Ocean Space Centre 

Campussamling får 40 millioner og Ocean Space Centre 55 millioner kroner over statsbudsjettet for å 
starte opp forprosjekt i 2020. Det gir NTNU bedre forutsigbarhet og muligheten til å komme videre i 
utviklingen av to svært viktige nasjonale prosjekter.



Bøker&bylab Elgeseter - samskaping og innbyggerinvolvering



Campusrunden blir nærturløype i trondheim 



Kan Asterisk bli et sosialt samlingspunkt i parken?



Snarvei Dødens dal + reisevaneundersøkelse











 

Saker til politisk behandling våren 2020:

● Plansaker
○ Sit fremmer plan for 127 studentboliger i Klostergata - planforslag til behandling
○ Sit fremmer plan for Nardovegen 12 -14 for å bygge studentboliger - oppstart meldt

●
● Elgeseter gate:

○ Politisk sak om riving/bevaring (mars 2020)
○ Politisk sak om sidestilt/midtstilt  (september 2020)

● Sak om tomtekjøp ved Finalebanen

● Strategi for innovasjonsdistrikt


